
 ء دانشگاه تهرانمصوبات هيأت امنا موضوعينمايه 

 ۱۳۵۷تا  ۱۳۴۶از سال  

 :بر اساس شماره و تاريخ جلسه

 (آموزشی)
 

 :19/6/1۳46ـ جلسه  ۳

 ـ چگونگي مصرف مازاد حق نام نويسي امتحانات ورودي 

 ـ هزينه هاي امتحانات ورودي 

 :4/7/1۳46ـ جلسه 4 

 به هيأت آموزشي )علمي( تا زمان تصويب آيين نامه در هيأت امناـ اجراي مقررات مالي و استخدامي راجع 

 :20/7/61۳4ـ جلسه  6

 و پاداش امتحانات ورودي پرداخت حق الزحمهـ 

 ـ اجراي موقت آيين نامه استخدام هيأت آموزشي )علمي( در حد رفع مشکالت از حيث کادر استاديار

  آموزشي دانشگاهآيين نامه استخدام هيأت   -

 

 :19/10/1۳46لسه ـ ج۸

  ـ مقاوله نامه با وزارت علوم در خصوص دانشجويان سال سوم دانشکده کشاورزي رضائيه )اروميه( 

 و شهريه دانشجويان مين هزينه کالسهاي شبانه از محل هزينه نام نويسيـ تأ 

 :10/12/1۳46ـ جلسه  9

 ـ تبديل وضع دبيران دانشگاه به استادياري 

  :۳0/۳/۳471ـ جلسه مورخ 10

  ـ هزينه امتحانات ورودي و افزايش حقوق برگزار کنندگان امتحانات 

 از دبيران دانشگاه به استادياري  ده نفرتبديل وضع  -

  :1۸/4/1۳47ـ جلسه 11

  

 ۱۲تصويب مقررات استخدامي هيات آموزشي تا پايان ماده  -

 :25/4/1۳47ـ جلسه 12 

  

 ۳۰تا ماده  ۱۳ه از مادت استخدامي هيأت آموزشي: مقرراتصويب  -

 :1/5/1۳47ـ جلسه ۳1

 ـ انجام برخي هزينه ها از محل مازاد وجوه حاصل از نامنويسي امتحانات ورودي 

 ۳۱آموزشي تا ماده ررات استخدامي هيأت مقتصويب  -

 :24/6/1۳47ـ جلسه 51

 نامه استخدام هيأت آموزشي  ـ تمديد اجازه اجراي موقت آيين  

 و تعيين حقوق آنان اني تمام وقتپيماجازه جذب تعدادي معلم  -

 :21/۸/1۳47ـ جلسه 61



 ـ نحوه انتصاب مديران گروهها و رؤساي دانشکده ها 

 ـ اجازه پرداخت فوق العاده به استادياران 

 ـ تشکيل کميته ارزشيابي خدمات اعضاي هيأت آموزشي )علمي( به منظور پرداخت پاداش تحت عنوان جايزه علمي

 ي براي احراز رتبه دانشياريوطلباـ نحوه اعالم د

 ـ تفويض اختيار به کميسيون ويژه براي تصويب آيين نامه استخدامي هيأت آموزشي )علمي( و صدور دستور اجراي آزمايشي آن
 :9/9/1۳47ـ جلسه 71

 آموزشي )علمي(ـ تفويض اختيار به رئيس دانشگاه در خصوص مقررات استخدامي هيأت  

 ئيس دانشگاه به دانشجويان بي بضاعت و خدمتگزاران جزء و امور آموزشي و فرهنگي دانشجويان ـ اختصاص مبلغي براي کمک ر

 :1۸/10/1۳47ـ جلسه ۸1

  

 دانشياري به آقايان احمد صفايي و مرتضي مطهري فرديد و مقاماستادي به آقاي دکتر احمد مقام  اعطاي  -

 

  :4/۳/1۳4۸ـ جلسه 20
 

بـه خـارب بـا پرداخـت پـاداش ماهانـه در مـوارد  ص اعزام اعضاي هيـأت آموزشـي ر خصود رئيس دانشگاهتفويض اختيار به  -

 استثنايي

  آموزشي جهت تصويب هيات امناءمقررات استخدامي هيأت   تکميل طرح مقدماتيتعيين مهلت براي  -

  :9/9/1۳4۸ـ جلسه 22
 

اداري دانشـگاه بـه رياسـت آقـاي دکتـر  نامه استخدام هيأت آموزشي  و سازمانشکيل کميسيون جديد براي تصويب آيين ت -

 اقبال

  ۳/2/1۳49ـ جلسه ۳2

 تعيين فوق العاده مخصوص اعضاي هيأت علمي دانشگاه  -

 از اعضاي هيأت علمي  نفر ۸تصويب مراتب علمي      -  

 دانشگاه در خصوص اصالح آيين نامه استخدامي هيأت علمي منتخبتفويض اختيار به کميسيون   - 

 ر استادياري آقاي دکتر تقي ابتکاپايه چها و  تصويبدانشياري به آقاي دکتر رکن الدين سادات تهراني  مرتبه يک اعطاي پايه ـ 

 از اعضاي هيأت علمي نفر ۲۰تعداد تصويب پايه و مرتبه  -

 

 :12/5/1۳50ـ جلسه 72

 ۱۳۴9ي هاي سال ـ پرداخت حقوق و فوق العاده مخصوص به اساتيد براي تدريس در تابستان از محل صرفه جوي

 ـ تفويض اختيار به رئيس دانشگاه براي دعوت از اساتيد به منظور تدريس در تابستان 

 :17/6/1۳50ـ جلسه ۸2

 

 دانشگاه اصالحات آيين نامه استخدام هيأت علمي -

 اعضاي هيأت علمي نفر از ۳علمي تصويب مراتب   -

 سب مدارب باالتر دانشگاهيبراي ک اعزام عده اي از دانش آموختگان  به خارب  از کشور  -

 

 :02/12/1۳50ـ جلسه 92



 اجازه صدور احکام ترفيع هيات علمي -

معافيت فرزندان اعضـاي هيـأت علمـي و کارکنـان شـابل و بازنشسـته از پرداخـت خصوص تائيد مصوبه شوراي دانشگاه در   -

 شهريه دوره ليسانس

  احراز ابتداي سال چهارم استادياريبراي ر احتساب سوابق آموزشي آقاي دکتر فرهاد نواب در خارب از کشو  -

 موافقت با تمديد مأموريت اعضاي رسمي بير تمام وقت هيأت علمي -

 علمي دانشگاهآيين نامه استخدامي هيأت  ۱۰تغيير ماده  -

 

 :19/10/1۳51ـ جلسه ۳0

 راتـ پرداخت فوق العاده مخصوص به اعضاي هيأت علمي و کادر اداري از محل صرفه جويي هاي اعتبا

 ـ ترميم حقوق اعضاي هيأت علمي بير تمام وقت

 هنرهاي زيبا در مورد ارتقائ چند نفر از اعضاي هيات علميپيشنهاد دانشکده  -

 سوي دولت به خارب از کشور اعزام مي شوند براي احراز سمت ازارتقا و تعيين وضع استخدامي اعضاي هيأت علمي که  -

 ام وقت دانشکده ادبياتتمديد ماموريت خانم ناهيد سرمد مربي تم -

 در خصوص وضعيت استخدامي آقاي دکتر ابوالقاسم بفاري استاد دانشکده علوم -

 احتساب سوابق آموزشي تعدادي از اساتيد دانشگاه -

 آئين نامه استخدامي هيات اصالحي  ۱۸با توجه به ماده  اعطاي يک پايه ترفيع به اعضاي هيأت علمي -

 ستادياران پايه عده اي از ا دريافترباره  د -

 

 :9/5/1۳52ـ جلسه ۳1

 مطالبات اعضاي هيات علمي بازنشسته بابت حق تدريس -

 مقررات مربوط به چگونگي انتخاب مديران گروه در دانشکده پزشکي و دندان پزشکياصالح   -

 ي دانشگاه  اعضاي هيأت علم نفر از ۶مرتبه علمي تعداد ارتقاي  -

 آقاي حسين گوکاني در سمت مربي تمام وقت ع آموزشيپيشنهاد دانشکده الهيات درباره تثبيت وض  -

بيضـائي در سـمت اسـتادياري  بهـرام  سـمندريان و حميد آقايان پيشنهاد دانشکده هنرهاي زيبا درباره تثبيت وضع آموزشي -

 تمام وقت

 احتساب سابقه آموزشي مربيان دانشگاه براي تعيين پايه آنان -

  أت علمي جهت تعيين پايهسوابق خدمت پيماني اعضاي هينحوه محاسبه  -

 از شهريه دوره هاي شبانه ليسانس، فوق ليسانس و دکتري  معافيت کارکنان دانشگاه -

 احتساب سابقه خدمت خانم ليزا اوهانيانس دانشيار پيماني دانشکده علوم -

 مميزه  قسمت  چهارم مقررات تشکيل  و اختيارات هيات ۶ و ۳اصالح مواد   ـ 

 

 

 :12/12/1۳52ـ جلسه ۳۳

 ـ تعريف و تنظيم ضوابط اجرايي کار تمام وقت و نيمه وقت اعضاي هيأت علمي  

 ترميم و برقراري تعادل ميان حقوق اعضاي هيأت علمي دانشگاههاي مختلف -

براي اصالح و تکميل آيين نامه استخدامي هيأت علمي و سازمان آموزشـي   منتخب هيات امناءکميسيون تفويض اختيار به   -

 شگاهو اداري دان
 



 براي تصميم گيري در مورد ارتقاء اعضاي هيأت علمي هيات امناء  کميسيون منتخبتفويض اختيار به  -
 

 تمام وقت دانشکده دامپزشکي يار مديد ماموريت مطالعاتي آقاي بهرام زاکاريان استادت -
 

 تمديد ماموريت آقاي مرتضي کتبي استاد يار تمام وقت دانشکده علوم اجتماعي و تعاون -

 
 :6/21/۳1۳5ـ جلسه 5۳

 ـ اصالح ضريب پايه حقوق هيأت علمي 

 ـ تفويض اختيار به رئيس هيأت امنا براي تکميل و اصالح آيين نامه استخدامي هيأت علمي 

 ـ ممنوعيت تجديد امتحان دانشجويان محروم شده از امتحان 

 رامسر ه کنفرانس ارزشيابي انقالب آموزشيقطعنام ۴۳ماده   تشکيل کميسيون براي بررسي پيشنهادات دانشگاه در اجراي -

 سازمان آموزشي دانشگاه تصويب -

نيسـتند امـا اسـتحقاق  دانشـگاه افرادي که مشمول آيين نامه استخدامي هيأت علمـيعلمي  تعيين مرتبهت ويژه براي مقررا -

 علمي و هنري الزم را دارند

 ياران علوم پايهي  و دستدستياران مقيم بيمارستانافزايش دستمزد   -

 براي هماهنگ سازي حقوق اعضاي هيأت هاي علمي دانشگاهها ميسيونـ    تشکيل ک

 آئين نامه استخدامي هيات علمي ۴۰نظر کميسيون منتخب سي و يکمين جلسه هيات امناء درباره ماده  -

 نخست وزيريدانشکده حقوق و علوم سياسي در  استاد تمام وقتتمديد مأموريت آقاي دکتر منوچهر گنجي  -

 تفويض اختيار تصميم گيري در مورد سال چهارم استفاده از بوررس به رئيس هيأت امنا  ـ

 
 :۸/2/1۳54ـ جلسه 6۳

 ـ تعيين فوق العاده مخصوص رده هاي مختلف هيأت علمي 

 ـ اصالح حق الزحمه اعضاي هيأت علمي پيماني 

 ـ ترميم حقوق بازنشستگان هيأت علمي 

 دانشگاه ي از اساتيدتمام وقت شدن عده ا -

 سابقه خدمت آقاي حافظ فرمانفرمانيان استاد تمام وقت دانشکده ادبيات و علوم انسانياحتساب   -

 ماموريت آقاي دکتر محمود صناعي استاد تمام وقت دانشکده ادبيات و علوم انساني  -

-  

 :2۳/9/1۳54ـ جلسه 7۳ -

:  تقليـل مـدت اه  مـورد اقـدام قـرار گرفتـه اسـتئيس دانشـگقبلي ر تصويب مطالبي که به علت فوريت موضوع  با موافقت  -

ترميم فوق العاده مخصوص اعضاي هيأت علمـي محروميت از تحصيل  آقايان سيد جاويد سيد صدري و محمد شباني نيکو  ؛ 

احتسـاب تائيـد  و حق الزحمه کارورزان دانشکده هاي پزشکي؛ تائيد اختيارات تفويض شده در جلسات هيات امناء؛  پرداخت 

 دانشگاه سوابق تدريس و تحقيق عده اي از اعضاي هيأت علمي

 نفر از معلمين دانشکده افسري ۲۷تعيين مراتب علمي   -

 تعيين پايه و مرتبه علمي عده اي از اعضاي هيأت علمي  -

 عدد اساليد به هزينه قطعي ۱۵۰۰منظور نمودن اسناد مربوط به   -

 تاد يار تمام وقت موسسه علوم و فنون هسته ايتمديد ماموريت آقاي بهروز ملک قاسمي اس -



 آئين نامه استخدامي هيات علمي به هيات مميزه دانشگاه ۱۰تفويض اختيارات ماده   -

پيوسـت  ۴و  ۳استفاده اعضاي رسمي تمام وقت که سابقه رياست درمانگاه و رياست بخش داشته انـد از تبصـره هـاي مـواد   -

 گاهآيين نامه استخدامي هيات علمي دانش

 موافقت با پاداش اضافه کار آقاي مسعود برزين کارمند شرکت ملي نفت مامور به خدمت در دانشگاه -

-  

 (۸٫6٫25۳5: )۸/6/1۳55ـ جلسه ۸۳ -

تائيد مسائلي که با تصويب رياست هيات امناء داشگاه اجرا شده است: پرداخت پاداش سال قبل اعضاي هيأت علمـي؛  تأييـد   -

حقـوق و مزايـاي آقـاي دکتـر شـمس ب در خصوص بودجه تفضيلي سال قبل و سال جاري؛  مصوبات کميسيون مالي منتخ

؛  پرداخت هزينه سفر و حمل بار عده اي از داوطلبان عضويت هيأت علمي دانشکده دندانپزشکي خارب از کشور الدين مفيدي

سابرسي شهشـهاني؛  پرداخـت به وسيله مؤسسه ح ۲۵۳۴و اجازه بررسي حسابهاي سال  ۲۵۳۳؛ رسيدگي به حسابهاي سال 

هزينه شرکت دکتر حسين کشي افشار در اجالس شوراي بين المللي علوم و سمپوزيوم و مراسم دويستمين سالگرد اسـتقالل 

 آمريکا.

 نفر از معلمان دانشگاه ۳تصويب گزارش معاونت آموزشي درباره مرتبه علمي   -

 به دانشگاه گيالن دانشکده کشاورزي در گيالنذاري اراضي و ساختمان هاي اه در مورد واگتفويض اختيار به رئيس دانشگ    -     

 پرداخت هزينه معالجات خانم دکتر راسخ مدير گروه روانشناسي و علوم رفتاري  -

 متر مربع زمين خريداري شده از سازمان زمين به اقاي اميراله قاجار ۶9/۶۳موافقت با انتقال  -

 ماه ۴ي محمود زماني فخار مربي دانشکده علو تربيتي بمدت تائيد تمديد ماموريت مطالعاتي آقا -

 

 (16٫۳٫25۳6) :16/۳/1۳56جلسه ـ 9۳

 

 اعطاي مرتبه استادي نيمه وقت به آقاي دکتر هوشنگ نهاوندي  ـ 

 مرتبه استادي نيمه وقت آقاي عبدالعظيم وليان -

 استاد ياري تمام وقت آقاي حسين پرورش در دانشکده هنرهاي زيبا -

 مرتبه دانشياري آقاي دکتر محمد وکيل زادهتعيين   -

 آئين نامه استخدامي طبق نظر رئيس دانشگاه ۶پيوست شماره  ۳تمديد ماموريت موضوع ماده  -

 تعيين هزينه هاي قابل پرداخت به اعضاي هيأت علمي که از خارب کشور جذب مي شوند. -

 عامالتي امور پژوهشي دانشگاههاضوابط مشترک و عام سازمان مالي و م ۱9آئين نامه اجرايي ماده   -

 تمديد ماموريت آقاي محمود زماني مربي دانشکده علوم تربيتي  -

ابت تهيه فهرست نسخ خطي کتابخانـه ب دانش پژوه  استاد بازنشسته دانشگاهنه براي آقاي محمدتقي تعيين حق التحقيق ماها -

 مرکزي

 دستور تهيه آيين نامه استادي ممتاز -

 آقاي دکتر هرمز شمسپرداخت هزينه مسافرت  -

 تمديد ماموريت آقاي دکتر خسرو ورزين استاديار تمام وقت دانشکده پزشکي  -

 (2۸/6/25۳6) :2۸/6/1۳56ـ جلسه 40

 ـ اجازه و شرايط پرداخت کمک هزينه مسکن به اعضاي هيأت علمي

 ـ اجازه و شرايط اعطاي يک پايه ترفيع تشويقي به اعضاي هيأت علمي

 ها در خردادماه هر سالانتخاب مديران گروه -

 ـ اصالح جدول حقوق ماهانه اعضاي هيأت علمي

 انتخاب مديران گروهها در خرداد ماه هر سال      ـ



 اجازه و شرايط اعطاي يک پايه ترفيع تشويقي به اعضاي هيأت علمي -

يان دکتر فريدريک عليين و دکتر فـت  ـ  موضوعاتي که در فاصله جلسات سي ونهم و چهلم هيات امناء اجرا شده:  وضع استخدامي آقا

داخت قسمتي از هزينه معالجـه آقايـان دکتـر بير از نيمه وقت به تمام وقت؛  پراله جکمي دانشيار  دانشکده پزشکي رازي و داريوش ک

رداخـت حـق درآمدهاي فروش انتشـارات بـراي پ %۱۰اختصاص اساتيد دانشکده داروسازي و ادبيات و علوم انساني؛  هنرور مقصودي  و

 پرداخت هزينه مراجعت و حمل اثاثيه چهار عضو هيأت علمي دانشکده دندانپزشکي از خارب کشور ؛ الزحمه کارکنان واحد انتشاراتـ

 

 (6٫11٫25۳6) :6/11/1۳56ـ جلسه 42

 آئين نامه استخدامي اعضائ هيات علمي ۱۰اصالح ماده  -

 أکيد بر ارتقاء اعضاي هيأت علمي با نظر هيأت مميزهت -

 رست گروه مهندسي راه و ساختمانه رئيس دانشگاه در خصوص تعيين سرپتفويض اختيار ب -

-  

 (2٫12٫25۳6) :2/12/1۳56ـ جلسه 4۳ -

 اهرئيس و اعضاي تمام وقت و بير تمام وقت هيأت علمي دانشگ ۲۵۳۶تعيين ميزان پاداش پايان سال 

 

 (۳٫2٫25۳7) :۳/2/1۳57ـ جلسه 44 

 ام هيأت علمي در باره تمام وقتي و نيمه وقتي و تعيين وظايف اعضاي هيأت علمياصالح مواد آيين نامه استخد -

 مديريت اعضاي هيات علمي دانشگاهعيين فوق العاده ت -

  (17٫4٫25۳7) :17/4/1۳57ـ جلسه 54

ق و بـه آيين نامه استخدام هيأت علمي در خصـوص اسـتفاده از اسـاتيد بازنشسـته بـراي تـأليف و تحقيـ ۴۵ـ اصالح تبصره ماده 

 کارگيري استادان ممتاز براي تدريس در دوره هاي فوق ليسانس و دکتري و تأليف و تحقيق

 ـ اصالح مقررات راجع به هيأت مميزه  

 آيين نامه استخدام هيأت علمي به کميته منتخب  ۴۴تفويض اختيار اصالح ماده  -

 در خصوص جلسات هيات مميزه ات علميقسمت چهارم آئين نامه استخدام هي ۳از پيوست شماره  ۵اصالح ماده   -

 آيين نامه استخدام هيأت علمي ۸معافيت استادياران فاقد دکتراي دانشکده هنرهاي زيبا از شمول بند يک ماده   -

 آيين نامه استخدام هيأت علمي ۶پيوست شماره  ۳دانشکده علوم تربيتي  از ماده  موجد مربي عبدالهه آقاي استفاد -

  موسسه علوم وفنون هسته اي يس دانشگاه در خصوص تمديد مأموريت دو تن از اعضاي هيأت علميتفويض اختيار به رئ  -

 

 

 (15٫6٫25۳7) :15/6/1۳57ـ جلسه 64

 قسمت دوم آئين نامه استخدام هيات علمي ۳پيوست شماره  ۶به ماده  ۵اضافه کردن بند   -

 انتخاب رؤساي دانشکده ها  ئين نامهآ -

 

 


